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 درباره سعید فیروزگاه
ســعید فیروزگاه در سال 1346 در شــهر کرج و در خانواده کشاورزی متدین دی ده به 

جهان گشود.
باورهایش در امتداد باورهای مذهبی خانواده در خاک عشق به والیت و اهل بیت ریشه 
دوانده و خاســتگاهش را مساجد و تکا یای ســوگواری و عرض ارادت به خاندان مظلوم 
خورشید عاشورا مقرر کرد و او را آنچنان درآتش این عشق گداخت که وجودش مجذوب و 

ذوب در زبانه های شرر افکن پیام )کل یوم عاشورا و کل ارض کربال( گردید.
با طـلوع انقالب و دست اندازی کفر بعث به مرزهای وطن به خیال خام نابودی اسالم 
و انقالب فصل تازه ای گشوده شده بود ، او نیز همچون بسیاری که دانش آموخته مکتب 
عشق حسین )ع( بودند، دیوارهای تنگ کالس توان جدا کردنش را از روحی که به سوی 

جبهه هاپر می کشید، نداشتند.
از اینرو در شانزده سالگ ی مدرسه را رها و به صف مردان دوکوهه پیوست، در بیش از 
40 ماه حضور مستمر در آوردگاه حق و باطل غبار عملیات والفجر 8، کربالی 4،کربالی 5، 
بدر، سیدالشهدا و ... را توتیای چشم و مرحم زخمهای عمیق خود کرد و هربار که زخمهای 
بجای مانده از عملیات پیشین سربرهم می آورد کهربای کبریا او را به کربال فرامی خواند تا 
پا یان جنگ فرا رسید و او در حسرت شهادت ماند تا در قامت جانبازی به خواست خود به
قدر نقطه ای باشــد از سطرهای بی پایان حماسه ای که امروز روز ما را آزاد و سربلند 

رقم زده است.
جانشین مرکز مقاومت بسیج کرج ، فرمانده ی حوزه 13 و 21 بسیج ، مسئول حراست 
مناطق 1 ، 3 ،10 شــهردار ی و سازمان پارکها ی شهردار ی کرج، رئیس گروه مشاوران 
سازمان اتوبوسرانی کرج، شهردار چهارباغ ، رئ یس شهرسازی و معـماری استانداری البرز، 
نماینده تام االختیار استاندار در مسکن مهر وفایناس قطار شـهری کرج، نماینده وزارت 
کشور در هیات 7 نفره جهادکشاورزی استان البرز، عضو کمیته تشخیص ضرورت طرح 

سامانده ی
اسالم آباد و نائب رئیس هیات کشتی استان البرز به تناوب منشا اثر گردید.

در سال 1392 و در انتخابات چهارمین دوره شواری اسالمی شهر کرج، سعید فیروزگاه 
به پشتوانه قریب 3 دهه خدمت و حضور مستمر در صحنه های مختلف در سطح شهر 
کرج، خود را در معرض قضاوت و رای مردم فهیم و فرهیخته کرج گذارد و تواست با لطف 
خداوند و آرای کسب کرده به عنوان یکی از اعضای شواری اسالمی شهر کرج انتخاب گردد.

سعید فیروزگاه

کد انتخاابیت:
2122 



2  سیاسی

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: ما بعنوان 
برگزار کنندگان انتخابات باید در نهایت بی طرفی، بستر 
 برپایی انتخاباتی پرشور و سالم و امن را فراهم کنیم.
شهبازی در جلســه شــورای معاونان استانداری و 
فرمانداران استان در حوزه استاندار برگزار شد، افزود: 
دستورالعمل های بهداشتی و شیوه نامه های برگزاری 
انتخابات ابالغ شــده و تمامی فرمانداران و معاونان 
 باید اشــراف کامل به تمامی این موارد داشته باشند.
را  بســتری  بایــد  داد:  ادامــه  البــرز  اســتاندار 

فراهــم کنیــم که انتخابــات در نهایت ســالمت، 
 امنیــت و با مشــارکت حداکثــری برگزار شــود.

وی  خطــاب بــه فرمانــداران و مدیــران، اظهــار 
داشــت : شــما نمایندگان دولت و نظام هســتید 
از ایــن رو بایــد با حساســیت و تعصــب ویژه ای 
 به مســوولیت هــا و وظایــف خود عمــل کنید.

شهبازی ادامه داد: جای خرسندی است که فرمانداران 
با اشراف کامل در شهرستان ها پای کار هستند و طبق 
 روزشــمار انتخابات و برنامه های آن پیش می روند.

وی افــزود: رعایــت قانــون در مراحــل مختلف 
اجــرای انتخابــات امــری واجب و ضروری اســت 
از ایــن رو اگــر تخلفــی نیز صــورت گیــرد در 
 چارچــوب قوانین مــورد برخورد قرار مــی گیرد.

اســتاندار البرز با اشــاره به اتحاد و انسجام حاکم در 
استان، تاکید کرد: تمام کاندیداهای تایید شده، از نظر 
ما بعنوان برگزار کنندگان انتخابات یکسان هستند و به 
دور از هر گونه جهت گیری، شرایط برابر قانونی برای 

فعالیت آنها مهیا می شود.

سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات 
شــورای شهر و روستا اســتان البرز تصریح 
کرد: برخالف ادعاهایی که صورت می گیرد، 
رد صالحیت گسترده در البرز وجود نداشت 
 و تأیید صالحیت ها با روند معقول نیســت.
علیرضاعباسی خاطرنشــان کرد: از اسفند 
ماه ســال گذشته روند تأیید صالحیت ها را 
آغاز کردیم و 91 درصد داوطلبان انتخابات 
شوراها توســط هیأت اجرایی شهرستان ها 
 تأییــد و 9 درصــد رد صالحیت شــدند.
وی گفت: در حدود 410 نفر به رد صالحیت 
خــود معترض بودنــد که با بررســی های 
صورت گرفته 153 نفر آنها تأیید صالحیت 
 و 257 نفــر مابقــی رد صالحیت شــدند.
ســخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات 

شــورای شهر و روستا اســتان البرز با بیان 
اینکه در کــرج 200 نفر از افرادی که تأیید 
صالحیت نشده بودند به این موضوع اعتراض 
کردند، اظهار کرد: اعتراض 62 نفر از داوطلبان 

انتخابات شــورای شهر در مرکز استان البرز 
 پذیرفته و 138 نفر دیگر رد صالحیت شدند.

وی بیان کرد: در فردیس از 77 نفر معترض 
 39 نفر تأیید و 38 نفر رد صالحیت شدند.

عباسی با بیان اینکه در اشتهارد از 15 معترض، 
دو نفر تأیید و مابقی رد صالحیت شدند، عنوان 
کرد: از بین 64 نفر داوطلب معترض به تأیید 
صالحیت در شهرســتان ساوجبالغ 26 نفر 
 تأیید صالحیت و 38 نفر رد صالحیت شدند.
وی با بیان اینکــه در نظرآباد از مجموع 21 
معتــرض به نتیجه تأییــد صالحیت چهار 
نفر تأییــد و 17 نفر رد صالحیت شــدند، 
عنوان کــرد: در طالقــان نیــز از بین 12 
معترض به نتایج تأیید صالحیت چهار نفر 
 تأیید و هشــت نفر نیز رد صالحیت شدند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشــتهارد در 
مجلس متذکر شــد: در حــوزه چهارباغ از 
مجموع 21 نفر معترض 15 نفر تأیید و 6 نفر 

رد صالحیت شدند

استاندار البرز در جلسه شورای معاونان:
البرز، متحد و منسجم در مسیر تحقق اهداف نظام حرکت می کند

 ۴۱۰ نفر به رد صالحیت خود معترض بودند

آیت اهلل حســینی همدانی بــا تأکید بر اینکه 
لیست ها پشت پرده و بده بستان داشتند، گفت: 
لیســت ها را رها کنید، برای همه را، نه برای یک 
گــروه و دو گروه چراکه هرکدام را که با دقت نگاه 
 می کنم می بینم خدا در آن کمتر دیده شده است.
به گــزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در استان البرز و امام جمعه کرج، آیت اهلل حسینی 
همدانی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه 
بیســت و یکم خردادماه در مصــالی بزرگ امام 
خمینی )ره( کرج با اشاره به نکته استانی بیان داشت: 
در انتخابات شوراها همان طور که قبالً عرض کردم 
سعی کنید با دقت تمام به افرادی که می شناسید 

رأی دهید و حتماً به همان تعدادی که باید رأی 
دهیــد؛ مثالً در کرج باید به 13 نفر رأی دهید به 
همه سیزده نفر رأی دهید و در مناطق دیگر هم 
 به هر تعداد که باید، رأی دهید و کم کاری نکنید.

وی در ادامــه افزود: تذکرات خیرخواهانه ای که از 
شش ماه قبل شــاید هم بیشتر دادم را دوستانی 
که باید کار می کردند و در تنظیم لیست ها توجه 
می کردند نادیده گرفتند و بیشــتر به جای اینکه 
شــاخص ها را در نظر بگیرند به منافع گروهی و 
امثال این ها توجه کردند. همه؛ یعنی لیست را که 
نگاه می کنید قطعاً افرادی که در لیست هستند 
 خیرخواهی برای این شــهر و منطقــه نکردند.
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز بابیان اینکه ما 
این همه داد زدیم و دلســوزانه گفتیم بنشــینید 
و در ایــن نوبــت بــه فکــر آینده ایــن منطقه 
باشــید، گفت: تخلف هــا و ضررهــای زیادی به 
اینجا زده شــده اســت؛ افــراد کارآ، افراد متدین 
و خالی الذهن از یک ســری مســائل. بیشــتر 
به جای اینکه شــاخص ها را در نظــر بگیرند به 

 منافع گروهی و امثال این ها توجه شــده اســت.
آیت اهلل حسینی همدانی با تأکید بر اینکه لیست ها 
پشت پرده و بده بستان داشتند، گفت: لیست ها را 
رها کنید. برای همه را، نه برای یک گروه و دو گروه. 
هرکدام را که با دقت نگاه می کنم می بینم خدا در 

آن کمتر دیده شده است.
وی در ادامــه افــزود: البته ایــن را هم عرض و 
حق مطلــب را ادا کنم که در همین لیســت ها 
افرادی هســتند کــه قابلیت دارنــد، توانمندند، 
تدین دارند و دســت پاک هستند. این ها هستند 
اما منظور من مجموعه اســت که بعضی وقت ها 
افراد می گویند مثالً ما به این لیســت چون فالن 
آرم باالی آن هســت به همه آن لیســت اعتماد 
می کنیــم و رأی می دهیم. در ایــن نوبت الاقل 
این کار درستی نیســت. امکان دارد در نوبت های 
دیگــر این طور بشــود اما در ایــن نوبت این گونه 
 نیســت. این را بنده با دقــت دارم عرض می کنم.

امام جمعــه کرج بــا تأکیــد بر اینکــه بگردید 
افراد متدیــن و توانمنــد را پیدا کنیــد، گفت: 

اگــر می شناســید خودتــان رأی دهیــد، اگر 
 نمی شناســید بــا اهل خبــره مشــورت کنید. 
رئیس ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
البرز در ادامه تصریح کرد: نکته ای هم عرض کنم 
و آن اینکه بناگذاشتیم با کمک و هم فکری مردم 
برای دولت آینده، نسبت به منطقه خودمان برای 
رئیس جمهور منتخب پیشنهاد داشته باشیم. لذا هر 
پیشنهادی که می بینید می تواند برای اعتالء کمی 
و کیفی منطقه مفید باشد را به دقت بررسی کنید و 
به صورت مکتوب به دفتر ما بفرستید تا بعد از جمع 

بندی خدمت رئیس جمهور منتخب عرضه کنیم.
وی با اشاره به روز دختر با تاکید بر اینکه هیچ 
دینــی و فرهنگی در طول تاریخ دختران و بانوان 
را اینقدر تکریم و احترام نکرده است و برای آنان 
جایگاه ویژه در نظر نگرفته اســت، گفت: تا جائی 
که نوع رفتار مردان با بانوان را معیار ارزش گذاری 
بر مردان قرار داد. رسول خدا فرمودند: بهترین شما 
)مردان( کسی اســت که برای زنان و دخترانش 

بهترین باشد.

آیت اهلل حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه کرج:
در لیست ها به جای شاخص ها منافع در نظر گرفته شده 

اخبار

پاسخ ندادید چون  پاسخی نداشتید

مهدی عســگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد و 
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،با 
انتشار نامه ای با امضای عبدالناصر همتی در موضوع افزایش 
قیمت حامل های انرژی در توئیتی نوشت: پاسخ ندادید چون  
پاسخی نداشتید؛ گویا مثل دولِت  صبح جمعه اهل  فرافکنی 
ومسئولیت ناپذیری هستید آقای  همتی به ملت رشید ایران 
پاسخ دهید باکدام منطق اقتصادی پیشنهاد  بنزین 5هزارتومانی 
را دادید؟  و سناریوی معتدل را بنزین 3هزارتومنی با تورم تک 

رقمی دانستید؟! طراح فاجعه بنزینی چه کسی بود؟

پیشگامی رسانه های محلی
در انتخابات

پاک آیین در یادداشــتی نوشــت:اگر در گذشته فقط بنگاه 
هــای بــزرگ و مجهز رســانه ای، آغازگر مــوج آفرینی های 
سیاسی در انتخابات بودند، این بار جریان رسانه ای انتخابات از 
تحریریه های کوچک استانی و شهرستانی که از قضا کمترین 
 بهــره ها را از حمایت های دولتی داشــتند، به ظهور رســید.
 پدرام پاک آیین در یادداشــتی تحت عنوان  پیشگامی رسانه 
های محلی در انتخابات نوشت: در انتخابات 1400 رسانه های 
محلی نقشــی متفاوت و چشــمگیر ایفا کردند. تبدیل مبارزه 
با فقر، محرومیت و نابرابــری های اقتصادی به مطالبه کانونی 
جامعه موجب شد که شبکه ای گسترده از  رسانه های محلی 
به حمایت از گفتمان عدالتخواهانه این دوره از انتخابات برخیزند. 
این جنبش رســانه ای واکنشــی طبیعی به تمرکز امکانات و 
 ارتباطات در پایتخت و نادیده گرفتن هویت های محلی آنها بود.
شاید بتوان گفت برای نخســتین بار در دهه های  اخیر، تاثیر 
متقابل رســانه های محلی با گفتمان غالب در انتخابات سامان 
یافت و تاریخ مطبوعات کشور که جز در آغازین سالهای مشروطه  
همواره بــا دو گانه مرکزیت و پیرامون روایت می شــد، از این 
دوگانگی ناگزیر فاصله گرفت. رسانه های محلی بر خالف آنچه 
تصــور می شــد، در انتخابات 1400 نشــان دادند که با حفظ 
 هویت بومی خود قادر به ایفای نقشی  ملی  در سراسر کشورند.
از حدود دو ماه پیش رفته رفته جنبشی  رسانه ای با محوریت دو 
مساله بنیادین امروز کشور یعنی رفع تنگنای معیشت  و  تبعیض به 
ظهور رسید؛ جنبشی فاقد مرکزیت و سازماندهی که معلوم بود صرفا 
 از هم افزایی پدید آمده در فضای گفتمانی جامعه تاثیر  می پذیرد.
این جنبش، تبلیغــات انتخاباتی را نیز از حالت کالســیک و 
انحصارگرایانه بیرون آورد و کمک کرد تا  حرف های درگوشی 
اقشار محروم بیش از همیشه شنیده شود. اگر در گذشته فقط  
بنگاه های بزرگ و مجهز  رســانه ای، آغازگر موج آفرینی های 
سیاسی در انتخابات بودند، این بار جریان  رسانه ای انتخابات از 
تحریریه های کوچک استانی و شهرستانی که از قضا کمترین 
 بهــره  ها را از حمایت های دولتی داشــتند، به ظهور رســید.
جنبش سراسری نشــریات و ســایت های  محلی با تکیه بر 
انباشت مطالبات معیشــتی، مرز میان پیام های ملی و بومی 
را  برداشــت و معادالت  رســانه ای انتخابــات را تغییر داد. به 
طوری کــه اکنون رقیب رســانه های محلی نه رســانه های 
 سراســری، بلکه  اصل انحصار در تولید و توزیع پیام اســت. 
بدین ترتیب پویش های انتخاباتی جدید با تنوع بومی و منطقه 
ای بر بســتر رسانه های محلی تعریف شد و  کمک کرد تا اوال  
جریان رسانه ای انتخابات که همواره از  پایتخت روی  به پیرامون 
داشت، تغییر یابد و ثانیا  معادالت دکترین رسانه ای کشور در 
آستانه استقرار دولت جدید تحولی متناسب با آمایش و عدالت 

سرزمینی را تجربه کند.

 فرماندار کــرج گفت: رأی مــردم حق الناس 
است و به عنوان مجریان برگزاری انتخابات وکیل 
 مدافع حقوق تک تــک آرا قانونــی خواهیم بود.
غفور قاسم پور  در جلسه تبیین بایدها و نبایدهای 
تبلیغاتی در جمع نامزدهای انتخابات ششمین دوره 
شوراها در دو شهر محمدشهر و ماهدشت کرج که با 
حضور دادستان عمومی و انقالب استان البرز برگزار 
شد؛ با آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزانی که به 
مرحله تبلیغات انتخابات ششمین دوره شوراهای 

اســالمی شــهر راه یافته اند، اظهار کرد: انتخابات 
حیثیت وزارت کشور است، رأی مردم حق الناس 
است و به عنوان مجریان برگزاری انتخابات وکیل 
 مدافع حقوق تک تــک آرا قانونــی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بســترهای الزم بــرای برگزاری 
انتخابات پرشــور روز 28 خرداد ماه فراهم شــده 
اســت، تصریح کرد: مجریــان و ناظران بر فرآیند 
انتخابــات روزهــای پــرکاری را طــی می کنند 
و در همیــن جمــع قــول می دهیم کــه از آرا 
 قانونی با قــدرت تمام صیانت و حفاظت شــود.

فرماندار کرج تصریح کرد: در آستانه آغاز تبلیغات 
نامزدها قرار داریم و به دلیل شــرایط کرونایی که 
وجود دارد این جلسه را با محوریت تبیین بایدها 
و نبایدهای تبلیغاتی تشکیل دادیم تا حد ممکن 
 از بــروز تخلفات در تبلیغات پیشــگیری شــود.

وی خطاب به نامزدها تأکید کرد: اخالق انتخاباتی را 

 رعایت کنند و از تخریب رقبای خود خودداری کنند.
فرمانــدار کرج اظهار کــرد: نامزدها در هر منطقه 
شــهری تنها می توانند یک ستاد تبلیغاتی داشته 
باشــند. در شــعب اخذ رأی نیز افــراد توانمند 
 به عنوان نمایندگان فرماندار کرج گزینش شده اند.

فرمانــدار کرج ادامــه داد: پاره یا معــدوم کردن 
عکس و آثــار تبلیغاتی نامزدهــای انتخاباتی در 
مــدت و زمان قانونی تبلیغات کــه در محل های 
 مجاز الصاق و یا نصب شــده باشــد ممنوع است.

وی در تبییــن نبایدهــای تبلیغاتــی گفــت: 
الصــاق هرگونــه آثــار تبلیغاتــی نامزدهــا بر 
روی عالئــم راهنمایــی و رانندگــی، تابلوهای 
بیمارســتان ها، مدارس، مؤسســات آموزشــی و 
 تابلوهــا و معابر عمومی و دولتی ممنوع اســت.

وی افزود: تبلیغ نمایندگان نامزدها له یا علیه هر 
یک از کاندیداها در شــعب اخذ رأی، تبلیغ علیه 

نامزدها و هرگونه هتــک حرمت و حیثیت آنان، 
معدوم نمودن عکس و آثــار تبلیغاتی نامزدهای 
انتخاباتــی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در 
محل های مجاز الصاق یا نصب شده باشد؛ استفاده 
از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم 
از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و آثار تبلیغاتی 
 بیش از 100 در 70 ســانتی متر ممنوع اســت.

معاون استاندار ادامه داد: جلسات نامزدها نیز باید 
در فضای باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی باید 
برگزار شود؛ فضای هشت مترمربع بر هر فرد الزم 
 بوده و جلسات نباید بیش از دو ساعت طول بکشد.
فرماندار کرج متذکر شد: آمادگی الزم برای برگزاری 
 انتخابات 28 خردادماه در شهرستان کرج وجود دارد.
فرماندار کرج متذکر شد: آمادگی الزم برای برگزاری 
انتخابات 28 خردادماه در شهرســتان کرج وجود 

دارد.

 فرماندار کرج:

 رأی مردم حق الناس است
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یادداشت

رسانه ها یکی از ارکان 
پویایی وشکوفایی دموکراسی 

محسوب می شوند
مهشیدنصیری مشاورمطبوعاتی ستادمردمی 
یاورمحرومین دراستان البرز گفت: عصری که 
در آن زندگی می کنیم عصر اطالعات و فناوری 
 است و رسانه ها در آن تأثیر به سزایی دارند.
رســانه هایی که زندگی بشر را متحول کرده 
اند و سعی دارند پیام های خاصی را به انسان 

منتقل و بر زندگی او تأثیر بگذارند.
یکی از جلوه های بیشتر نمودار شده ازتاثیر 
رســانه ها را می تــوان در جریــان انتخابات 
و شــکل دهی بر افکار مــردم جامعه برای 
حضور و انتخــاب اصلح دید که بیشــتر از 
 هروقت نقش رســانه ها نمــود پیدا می کند.

وجود رســانه و مطبوعات در هر جامعه و در 
نظام جمهوری اسالمی یک مقوله تجمالتی و 
تشریفاتی نیست و همواره در برهه های حساس 
شاهد نقش پررنگ رسانه ها در شکل گیری و 
پیشبرد اهداف انقالبی نظام جمهوری اسالمی 
 و همچنین عمل ورفتار مخاطبین بوده ایم.
مطبوعات و نشریات نقش تأثیرگذار و بسیار 
مهمی در عمل و رفتار مخاطبان خود و بهره 
 گیری مخاطبین از فرهنگ اسالمی داشته اند.
یکــی ازجلــوه های بیشــتر نمودار شــده 
جریــان  می تــوان  را  رســانه ها  ازتاثیــر 
انتخابات دانســت کــه بیشــتر از هر وقت 
 نقــش رســانه ها نمــود پیــدا می کنــد.

انتخابات یکی از مظهرهای مردم ســاالری 
دینی، پشتیبان امنیت ملی و نماد مقبولیت 
حکومت اســت و نقش و تأثیــر مطبوعات 
و رســانه برافزایش ســطح آگاهی و تحلیل 
مردم و تشــویق مردم به انتخــاب اصلح در 
 انتخاب بیشــتراز پیش احســاس می شود.
باید تاکید کرد که حضور افرادی دارای سالیق 
متفاوت درصحنه رقابت انگیزه مشارکت فعال 
مردم در این عرصه را افزایش می دهد و همواره 
باید بر نظامی تاکید داشــت که براســاس 
 احکام اســالم و رأی مردم بنیان شده باشد.
رســانه ها یکی از ارکان پویایی و شــکوفایی 

دموکراسی محسوب می شوند.
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نور رییس ستادانتخاباتی  علی مرادی 
استان  یاورمحرومین  مردمی  مرکزی 
البرز بااشاره برشعاراصلی این ستادکه 
تشکیل دولت مردمی برای ایران قوی 
یاور  مردمی  ستاد  یادآورشد:در  است 
وحفظ  اخالق  البرز  استان  محرومین 
حقوق شهروندی وتشویق مردم شریف 
سیزدهم  انتخابات  در  مشارکت  برای 
انتخاب  با  لذاامیداست  ماست،  ،الویت 
نامزد اصلح آیت اهلل رییسی برای نجات 
محرومین از محرومیت از مسیر عدالت 
پایه  بر  وسیاست  واقتصاد  وفرهنگ 
سیاست های جمهوری اسالمی میسر 
انتخابات،  نورگفت:در  مرادی    . شود 
حضور و مشارکت مردم یک بخش و 
نوع انتخاب یک بخش را شامل می شود، 
رسانه اگر هوشیارانه عمل کند، می تواند 
ضمن بسترسازی برای افزایش مشارکت، 
انتخاب  یک  شاخص های  تبیین  در 
 خوب هم حرکتی عالمانه را شکل دهد.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً رسانه با معرفی 
معیارهای اصلح بودن، مسیر فردایی پویا 
این  در  و  کند  هموار  را  مند  هدف  و 
 موضوع نباید موضعی منفعالنه داشت.
گزارش،  تفسیر،  تحلیل،  راستا  دراین 
در  می تواند  اخبار  حتی  و  مصاحبه 

مسیری برنامه ریزی و تولید شود که به 
شهروندان در شناسایی افراد شایسته تر 
برای حضور در انتخابات کمک کند. یکی 
از مهمترین کارکردهای رسانه بررسی 
است. گزارش  ارائه  و  جامعه   مطالبات 

مهم ترین  از  یکی  مسئول   این 
به  کمک  کنار  در  رسانه،  کارکردهای 
افزایش مشارکت و ارتقا آگاهی جامعه 
نسبت به شاخص های یک انتخاب خوب 
را بررسی مطالبات جامعه و ارائه گزارش 
نیازهای  خصوص  در  تحلیل هایی  و 
از  امتناع  گفت:  وی  می داند.  مردم 
حرکت های جانبدارانه و تبلیغی، دوری 
از انفعال و طراحی حرکتی هدفمند، به 
حتم بر برگزاری یک انتخابات پر شور 
مرادی  است.  مؤثر  خوب،  انتخابی  و 
نور رئیس ستاد مردمی یاور محرومین 
استان البرز بیان داشت .تمام ستادهای 
شهرستانها شهرها ومحالت وستاد های 
فرهنگیان وجوانان وبانوان وهنرمندان 
واصحاب رسانه وکشاورزان ومهندسان 
وکارگران واصناف ونخبگان وایثارگران 
و...در استان بصورت مردمی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی وتوجه ویژه به 
افتتاح  ومقررات  وقوانین  اخالقمداری 

شده است .  

و  انتخابات، حضور  نورگفت:در  مرادی 
مشارکت مردم یک بخش و نوع انتخاب 
یک بخش را شامل می شود، رسانه اگر 
ضمن  می تواند  کند،  عمل  هوشیارانه 
بسترسازی برای افزایش مشارکت، در 
تبیین شاخص های یک انتخاب خوب 
هم حرکتی عالمانه را شکل دهد. وی 
خاطرنشان کرد: قطعاً رسانه با معرفی 
فردایی  مسیر  بودن،  اصلح  معیارهای 
پویا و هدف مند را هموار کند و در این 
 موضوع نباید موضعی منفعالنه داشت.
گزارش،  تفسیر،  تحلیل،  راستا  دراین 
در  می تواند  اخبار  حتی  و  مصاحبه 
مسیری برنامه ریزی و تولید شود که به 
شهروندان در شناسایی افراد شایسته تر 
کند. کمک  انتخابات  در   برای حضور 

رسانه  کارکردهای  مهمترین  از  یکی 
بررسی مطالبات جامعه و ارائه گزارش 

است.
مهم ترین  از  یکی  مسئول   این 
به  کنار کمک  در  رسانه،  کارکردهای 
افزایش مشارکت و ارتقا آگاهی جامعه 
انتخاب  یک  شاخص های  به  نسبت 
و  جامعه  مطالبات  بررسی  را  خوب 
ارائه گزارش و تحلیل هایی در خصوص 

نیازهای مردم می داند.

حرکت های  از  امتناع  گفت:  وی 
جانبدارانه و تبلیغی، دوری از انفعال و 
طراحی حرکتی هدفمند، به حتم بر 
برگزاری یک انتخابات پر شور و انتخابی 

خوب، مؤثر است.
یاور  مردمی  ستاد  رئیس  نور  مرادی 
محرومین استان البرز بیان داشت .تمام 
ستادهای شهرستانها شهرها ومحالت 
وستاد های فرهنگیان وجوانان وبانوان 
وهنرمندان واصحاب رسانه وکشاورزان 
واصناف  وکارگران  ومهندسان 
استان  و...در  وایثارگران  ونخبگان 
بصورت مردمی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی وتوجه ویژه به اخالقمداری 
. است  افتتاح شده  ومقررات   وقوانین 
مرادی نور افزود: ستاد یاور محرومین 
وجناحی  وحزب  گروه  هیچ  به  البرز 
وابسته نیست وتوده مردم عزیز در ستاد 
محرومین فعالیت دارند، همچنین ستاد 
یاور محرومین البرز را نخبگان وروحانیون 
ورسانه  وهنر  فرهنگ  واصحاب 
میکنند. مدیریت  واصناف   وکارگران 
هیچ  به  ستادستاد  این  در  بنابراین 
کسی پول نمیدهیم واز هیچ کس پول 
نمیگیریم ،زیرادر این ستاد کار وفعالیت 

بر اساس دل است .

اخالق وحفظ حقوق شهروندی وتشویق مردم شریف
برای مشارکت در انتخابات سیزدهم ،الویت ماست

شــهرداری  فرهنگــی  ســازمان  رئیــس 
کــرج از راه انــدازی فرهنگســرای تخصصی 
 صنایع دســتی در این کالن شــهر خبــر داد.

محمدجــواد کاظمینی در حاشــیه جلســه 
امضــای تفاهم نامه همکاری با اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
البرز، ضمن اشاره به اهمیت آموزش شهروندی 
در امور هنــری و راه انــدازی مراکز تخصصی 
جهــت ارائه خدمات فرهنگی به شــهروندان، 
گفت: در راســتای اهداف از پیش تعیین شده 
و برنامه ریزی صورت گرفته از طریق مجموعه 
مدیریت شهری و همچنین رهنمودهای شورای 
اســالمی شــهر کرج، در خصوص تخصصی 
کردن مراکز فرهنگی هنری شــهرداری کرج 

و آمــوزش رایگان هنرهــای مختلف به عموم 
شهروندان، مقرر شــد مطالعات الزم در مورد 
 چگونگی راه اندازی ایــن مراکز صورت پذیرد.

وی گفت: بنا بر اهــداف موردنظر و مطالعاتی 
که بر روی فرهنگســرای شریعتی در محدوده 
اسالم آباد شــهر کرج صورت گرفت، این مرکز 
که تحت نظارت ســازمان فرهنگی شهرداری 
کرج اســت و جهت راه اندازی فرهنگســرای 
 تخصصی صنایع دســتی آماده ســازی شــد.

رئیس ســازمان فرهنگی شــهرداری کرج به 
موضــوع تفاهم نامه امضاشــده بین شــورای 
اســالمی شــهر، شــهرداری کرج و اداره کل 
میراث فرهنگی استان البرز اشاره کرد و گفت: 
بنا بر بندهــای مندرج در تفاهم نامه، دوره های 

مختلــِف آموزش تخصصی صنایع دســتی در 
فرهنگســرای شــریعتی به صورت رایگان، از 
طریق میراث فرهنگی استان، در اختیار عموم 
قــرار خواهد گرفت و عالقه مندان به شــرکت 
در ایــن کالس ها، می توانند پس از یادگیری و 
گذراندن دوره آموزشی، از مدرک پایان دوره ی 
 اداره کل میراث فرهنگی نیز بهره مند شــوند.

کاظمینی اضافه کرد: امید است با برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه در خصوص راه انــدازی مراکز 
متعدد آمــوزش رایــگان فعالیت های هنری 
همچنین همکاری تمامی دستگاه های ذی ربط، 
بتوانیم گام مهمی در جهت مشارکت اجتماعی 
در امور فرهنگی، آموزش شهروندی، افزایش و 
ارتقای فعالیت های هنری و حتی اشتغال زایی 

پس از آموزش شهروندان برداریم.

فرهنگسرای تخصصی صنایع دستی در کرج راه اندازی شد



شماره 51/ خرداد ماه 41400 انتخابات



انتخابات  5  شماره 51/ خرداد ماه 1400



شماره 51/ خرداد ماه 61400  فرهنگ و هنر

با  البرز  استان  بهزیستی  مدیرکل 
و  کرد  دیدار  نماز  اقامه  ستاد  مدیرکل 
فی  همکاری  تفاهمنامه  جلسه  این  در 
رسید. امضاء  به  کل  اداره  دو  این   مابین 
دکتر »اسداهلل حیدری« مدیرکل بهزیستی 
استان البرز در این جلسه ضمن تبریک 
فرارسیدن دهه کرامت و والدت باسعادت 
روز  و  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت 
دختر  گفت : در حال حاضر حدود 600 
مراکز شبه خانواده  در  ما  فرزندان  از  نفر 
هستند و این فرزندان به لحاظ اینکه بد 
سرپرست، بی سرپرست و یا فاقدسرپرست 
به  و  پذیرند  آسیب  بسیار  هستند  مؤثر 
عقیده من برای پیشگیری از آسیب ها در 
میان این عزیزان ترویج فرهنگ نماز یکی 
از راهکارهای اساسی است که اثبات شده 
هم هست که توسل و تمّسک به مسائل و 
دستورات دینی میتواند یک سپر در مقابل 
 بالیا خصوصا آسیب های اجتماعی باشد.
وی گفت :  شعار امسال در دهه کرامت 
رسم  به  گشایی  گره  کریمانه؛  »خدمت 
شده  تعیین  السالم«  علیهم  بیت  اهل 
برای  مّنت  بی  خدمت  خصوصاً  است، 
اقشار آسیب پذیر که مورد توجه  و مورد 
است. تاکید  مورد  بودند  معصومین   نظر 
مدیرکل بهزیستی اضافه کرد : حدود پنج هزار 

زن سرپرست خانوار تحت پوشش داریم که 
در شرایط بسیار بد اقتصادی زندگی میکنند 
اگر روی این موارد کار نشود در آینده با 
 چالش های بسیار جدی مواجه خواهند بود.
دکتر حیدری تصریح کرد : در استان البرز 
چیزی در حدود 2500 کودک کار وجود 
آنان  به  را  آوری  تاب  باید  و حداقل  دارد 
آموزش داد که دچار مشکل و چالش در 
 زندگی شخصی و اجتماعی شان نشوند.
وی گفت : طبق آمار رسمی شهر کرج 1 
میلیون و نود هزار نفر حاشیه نشین دارد 
که نیازمند حمایت و خدمات و نگاه ویژه 
هستند، اما متاسفانه نگاه ها بیشتر سخت 
آفرینی  باز  و  بازسازی  به  و  است  افزاری 
بافت  به  و  معطوفند  فرسوده  های  بافت 

های ذهنی افراد که تبدیل به فرهنگ آنان 
شده است کمتر توجه شده است که باید 
 در اولویت بازسازی و بازتوانی قرار بگیرند.
مدیرکل بهزیستی اضافه کرد : با توجه به 
ظرفیت هایی که شما دارید و با عنایت 
به اینکه هم علمای دینی و هم عزیزانی 
که روانشناسی اسالمی را بخوبی میدانند 
در کنار شما هستند و میتوانند به ما نیز 
کمک کنند ماهم در کنارتان خواهیم بود 
تا با هم افزایی بیشتر انشاءاهلل تالش کنیم 
 آسیبهای اجتماعی کنترل و کاهش یابد.
دکتر حیدری تاکید کرد : در زمینه اشتغال 
زنان سرپرست خانوار که بسیاری از آنها 
توانمندی های خاص دارند و کارهای بسیار 
ارزشمندی را ارائه میدهند تسهیالت خوبی 

ارائه میدهیم اما متأسفانه دسترسی به بازار 
ندارند و خیلی تالش کردیم که در شهر 
کرج بازارچه ای باشد مخصوص این خانم ها 
که محصوالتشان را عرضه کنند ولی تاکنون 
فضایی  متعدد  های  پیگیری  رغم  علی 
 برای این کار در اختیار قرار نگرفته است.  
دکتر حیدری افزود : در ارتباط با نماز ما 
جدی ترین، مصمم ترین و متعهد ترین 
فرد را که خانم قنبرزاده هستند در اداره کل 
مامور این امر کرده ایم که با جّدیت تمام 
 پیگیر مسائل هستند و تالششان را میکنند.
در این جلسه حجت االسالم والمسلمین 
ابوالفضل مرادی مدیرکل ستاد اقامه نماز 
های  فعالیت  از  تشکر  ضمن  نیز  استان 
بهزیستی استان در جهت اشاعه فرهنگ نماز 
 از دکتر اسداهلل حیدری تقدیر و تشکر نمودو
 ابراز داشت : تمرکز ما بروی دستگاههایی 
از  میدهند  انجام  فرهنگی  کار  که  است 
پرورش  و  آموزش  و  بهزیستی   جمله 
دارند. ای  گسترده  هدف  جامعه   که 
در پایان این جلسه تفاهمنامه همکاری فی 
مابین این دو اداره کل به امضا طرفین رسید 
و لوح تقدیر بابت کسب رتبه برتر بهزیستی 
استان در سال 99 تقدیم به دکتر اسداهلل 
امور  مسئول  قنبرزاده  مریم  و  حیدری 

فرهنگی بهزیستی گردید.

انتخابات  اهمیت و ضرورت  بیان  ناصر مقدم در    
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا گفت: نظام 
مقدس اسالمی به پشتوانه حضور و رای و نظر مردم، 
قوام و دوام یافته و ارزشمندترین سرمایه این خاک 
پاک، عشق و عالقه شهروندان آن به نظام سیاسی 
کشور است که حضور پرشور مردم در پای صندوق های 
رای را همواره بعنوان مانور بزرگی در راستای حمایت 
و پشتیبانی عموم مردم با سالیق و عالیق مختلف 

سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نسبت به حکومت و نظام 
 سیاسی جمهوری اسالمی به منصه ظهور رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز افزود: 
و  جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  دوره  ششمین 
رعایت  با  خرداد 1400   28 جمعه  روز  در  روستا 
 تمهیدات و دستورالعمل های الزم برگزار خواهد شد . 
مقدم، با اشاره به لزوم امیدوار کردن و تشویق مردم 
به شرکت در انتخابات خاطر نشان کرد: مردم عزیز ما 

میدانند که شرکت در انتخابات به منزله مشارکت در 
ترسیم ساختار سیاسی و مدیریتی آتی کشور است و با 
عنایت به حضور نامزدهای حاضر معطوف به جریانات 
مختلف سیاسی، امیدوارم با رصد شرایط و بینش جامع 
و دقیق، نقش خود را در این زمینه ایفا کرده و در 
طراحی و شکل گیری مجلس شهری و نیز انتخاب 
رئیس جمهور، مشارکت فعال و موثر داشته باشند و هر 
میزان مشارکت و رای مردم بیشتر باشد، قطعا خیر و 

صالح بیشتری عاید کشور و ملت خواهد شد.

مدیرکل گمرک استان البرز با بیان اینکه 
تشریفات گمرکی کاالهای صادراتی از 
مبدا استان البرز در حداقل زمان در البرز 
انجام می شود، گفت: فرصت صادرات 
 به اوراسیا برای تجار ایرانی فراهم شد.
حمید احمدی با اشاره به توافق نامه ای 
که اخیرا با اتحادیه اوراسیا امضاء شده 
است، اظهار داشت: بر اساس آن یک 
مسیر جدیدی برای صادرات تولیدات و 

محصوالت از کشور ایجاد شده است.
مسیر  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
اوراسیا  صادراتی به مقصد کشورهای 
برای استان البرز به دلیل نزدیکی به 
استان های شمالی کشور یک ظرفیت 
صادرکنندگان  گفت:  است،  مناسب 
البرزی با توجه به توافق نامه تنظیم 
اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  میان  شده 
برای  ظرفیت  این  از  توانند  می 
ازبکستان و دیگر  صادرات به روسیه، 

کنند. استفاده  اوراسیا   کشورهای 
مدیرکل گمرک استان البرز بیان کرد: 
طبق توافق نامه با اتحادیه اوراسیا و با 
وضع تعرفه های ترجیحی منظور شده 
و سایر تسهیالت فرصت خوبی برای 
گسترش صادرات به سمت کشورهای 

آن حوزه فراهم شده است.
از  صادرات  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
اجرایی  دستگاه های  اصلی  وظایف 
انجام  افزود:  است،  گمرک  ویژه  به 

تشریفات صادرات محصوالت کشاورزی 
یک استان از همان محل مبدا دو مزیت 
صادرکننده  اگر  آنکه  نخست  دارد، 
مشکلی داشته باشد در همان استان 
رسیدگی می شود، دوم آنکه صادرات 
از  وقتی  البرز  کشاورزی  محصوالت 
عنوان  به  شود  انجام  استان  گمرک 
استان محسوب  آمار صادراتی همین 

می شود.
بیان  البرز  استان  گمرک  مدیرکل 

پیگیری های  با  حاضر  حال  در  کرد: 
جهاد  قرنطینه  مرکز  شده،  انجام 
ویژه  منطقه  محل  در  کشاورزی 
اقتصادی و فرودگاه پیام مستقر بوده 
و تشریفات گمرکی کاالهای صادراتی 
شد. خواهد  انجام  زمان  حداقل   در 
وی در ادامه عنوان کرد: در مورد ارسال 
از  کشاورزی  صادراتی  محموله های 
از اظهارنامه های  البرز آن دسته  مبدا 
زرد  و  سبز  مسیر  در  که  صادراتی 
به  نیازی  دیگر  گیرد،  قرار  گمرکی 
گمرک  از  کامیون  ورود  و  ارزیابی 
صادرکننده  سوی  از  فقط  و  ندارد 
شود. می  اظهار  گمرک  سامانه   در 

کاالهای  گفت:  ادامه  در  احمدی 
صادراتی بالفاصله به سمت مرز حرکت 
می کند و تشریفات صادراتی هم در 
سامانه گمرک توسط کارشناسان انجام 

می شود.

فضاهای اماکن مذهبی جهت دایر کردن نمایشگاه محصوالت زنان سرپرست 
خانوار در اختیار بهزیستی قرار داده شود 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز: 

 انتخابات، مظهر جمهوریت نظام و تجلی اراده ملی است

فرصت صادرات به اوراسیا برای تجار ایرانی فراهم شد

اخبار

اولین جلسه کمیته مدیریت 
عملکرد وشورای راهبردی توسعه 

مدیریت اداره کل برگزار شد
اولین جلســه کمیته مدیریــت عملکرد و 
وشــورای راهبــردی توســعه مدیریــت اداره 
کل با حضور حســین فــالح نــژاد مدیرکل 
تعاون،کارورفاه اجتماعی اســتان و اعضای این 
 کمیته وشورا روز یکشنبه 23 خرداد برگزار شد.
در این جلسه مقرر گردید تا معیارها ، شاخص 
هــا و روش ارزیابــی برنامه هــای اداره کل در 
سالجاری بصورت بلند مدت ،میان مدت وکوتاه 
مــدت از ســوی معاونت هــای اداره کل برای 
اجرا در ســالجاری تعییــن و به کمیته ارزیابی 
عملکرد اداره کل بــرای برنامه ریزی در جهت 
 آموزش کارشناســان ارزیاب اداره کل ارائه شود.

همچنین در ادامه اولین جلسه شورای راهبردی 
توسعه مدیریت اداره کل در سال 1400 با حضور 
اعضا برگزار و برنامه ریزی در جهت ترکیب اعضا و 
ماموریت های دبیران کمیته های پنجگانه تحول 

اداری در سالجاری تعیین شد.

وجود ملخ در مراتع البرز 
تحت کنترل است

عبدالرضا ابراهیمی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل 
منابع طبیعي استان البرز در خصوص افزایش جمعیت ملخ 

ها در سال جاري و در مراتع استان البرز گزارش داد.
وی با بیان اینکه در روزهاي اخیر گزارشــات مردمي 
واصلــه به این اداره کل، حکایت از ریزش حجم باالیی از 
ملخ های زیان آور به بخش هایی از شهرستان اشتهارد 
داشــت افزود: بعد از بررسي و شناسایي هاي انجام شده 
توسط بخش گیاه پزشکي این اداره کل، مشخص شد نوع 
آن ها ملخ های شاخک کوتاه هستند که جزئی از آفات 

سنواتي و بومي استان محسوب می شوند.
وی با عنوان اینکه در این بررسی ها نرخ تراکم این ملخ 
نسبت به سالهای گذشته یکسان برآورد و اعالم گردیده 
اســت  افزود: با این حال این اداره کل با انجام هماهنگی 
های الزم با مدیریت حفظ نباتات استان و تهیه تمهیدات 
الزم در کمتر از 48 ساعت اقدام به کنترل جمعیت این 
ملخها در اراضی ملی و تاغ زارهای آلوده به ملخ در حاشیه 

مزارع نمود. 
وی با اشاره به اینکه جمعیت ملخ های شاخک کوتاه 
ســالیانه در آخر خرداد ماه در شهرستان اشتهارد رو به 
افزایش می گذارد اضافه کرد: با توجه به این که پوره های 
این ملخ ها تشکیل دسته داده و به سمت منابع غذایی 
سبز و آبدار حرکت می کنند و معموال مزارع کشاورزی 
و اطراف روستاها دارای جمعیت باالتری نسبت به مراتع 
هستند زیرا در این فصل معموال سطح سبز مراتع خشک 

می شود، برای ملخ رجحان غذایی ندارد.
ابراهیمــی در ادامه گفت: عملیات کنترل این ملخها 
توسط مسئولین شهرستانی و استانی ازجمله مدیرکل 
 منابع طبیعی اســتان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت .

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعي استان 
البرز در پایان در خصوص روش کنترل این حشره عنوان 
نمود: زماني که جمعیت یک نوع حشره به حد بحران مي 
رسد، سطح زیان اقتصادي تحت تاثیر عوامل مختلفي قرار 
مي گیرد که در این صورت چاره اي جز اقدام به کنترل 

شیمیایي حشره نیست.



مدیریت شهری 7 

بنــا بر برنامــه ریزی و دعــوت دفتر 
مدیریت عملکرد و بازرســی استانداری 
البرز , مهندس یگانه شــهردار هشتگرد 
با حضور در اســتانداری به درخواســت 
 های شــهروندان رســیدگی نمــود .

بنــا بــر برنامه ریــزی و دعــوت دفتر 
مدیریت عملکرد و بازرســی استانداری 

البرز , مهندس یگانه شــهردار هشتگرد 
با حضور در اســتانداری به درخواســت 
 های شــهروندان رســیدگی نمــود .

طی یک ساعت زمان تعیین شده بسیاری 
از شــهروندان تماس گرفته و مشکالت 
خود را بیان نمودند , بخشی از تماس های 
در خصوص تکمیــل پروژه های عمرانی 

, ایمن ســازی بلوار خبرنگار و آسفالت 
 و بهســازی معابر شــهری بوده است .

جمعی از شهروندان از اقدامات گسترده 
شــهرداری در راســتای آسفالت معابر ، 
احداث بوستان در خیابان الوند ، رفت و 
روب منظم شهر و راه اندازی مرکز تعویض 

پالک خودرو تقدیر و تشکر نمودند .

رئیــس ســازمان مدیریــت آرامســتان های 
شــهرداری کــرج تعــداد کل متوفیــان ســال 
 گذشــته را 15 هــزار و 510 نفــر اعــالم کــرد.

حمیدرضا عسگری، تعداد کل متوفیان سال گذشته 
که از سوی این سازمان به آن ها خدمات ارائه شد را 
15 هزار و 510 نفر اعالم کرد و گفت: از این میزان 
هشــت هزار و 439 نفر مرد و پنج هزار و 718 نفر 

زن بودند.
وی میانگین ســنی متوفیان آقا را 62 ســال و 
متوفیان خانم را 65 سال اعالم کرد و گفت: همچنین 
 از این میزان هزار و 353 نوزاد زیر دو ســال بودند.

 چهــار دلیــل مرگ ومیــر در ســال گذشــته
به گفته رئیس ســازمان مدیریت آرامســتان های 
شهرداری کرج چهار دلیل فوت در سال گذشته به 
 ،IHD  )ترتیب مربوط به کرونا، ایسکمی قلبی )سکته
 سکته قلبی )MD(، فشارخون و عوارض آن بوده است.
عسگری با اشاره به اینکه تعدادی از خانواده ها از شهرها 
و استان های مختلف در جریان سفر و بیماری به شهر 
کرج عزیمت کردند و متوفی آن ها در بیمارستان های 
این شــهر فوت و امور مربوط به پذیرش و تغسیل 
در بهشت سکینه )س( انجام شــد، اعالم کرد: در 
ســال 99 این سازمان به خانواده چهار هزار و 512 

متوفی کرونایی و مشــکوک به کرونا خدمات ارائه 
کرد که از این میزان بیش از دو هزار متوفی مربوط 
 به اســتان البرز و مابقی به زادگاه خود اعزام شدند.
وی یادآور شــد: طی ســال گذشــته درمجموع 
بــه چهار هــزار و 261 نفر از خانواده های شــهدا، 
جانبازان و ایثارگران خدمات ارائه شد و تعدادی از 
آن ها به خارج از ســازمان منتقل و یا داخل استان 
 البرز و به دیگر اســتان های کشــور اعزام شــدند.
رئیس ســازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
کرج با اشــاره به اینکه هم اکنون بهشــت سکینه 
)س( افتخار میزبانی تعدادی از شــهدای گران قدر 

جنگ تحمیلــی، مدافع حرم و شــهدای خدمت 
و ســالمت را دارد، اعــالم کرد: هم اکنــون هزار و 
41 نفر از خانواده های شــهدا، جانبازان و ایثارگران 
 در قطعه اصحاب شــهدا به خاک ســپرده شدند.
عسگری با اشاره به اینکه در این راستا طی سال 99 
نیز 263 نفر از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 
در گلزار شهدای بهشت سکینه)س( آرام گرفتند، 
گفت: در سال گذشته محمد خمیس آبادی شهید 
خدمت و مدافع خاموش از طاهران معراج آقایان نیز 
در حین خدمت رسانی به خانواده های عزادار، به دلیل 

ابتال به ویروس کرونا دار فانی را وداع گفت.

با حضــور فرماندار اســتان البرز احکام 
بازنشســتگان صندوق بیمــه اجتماعی 
 در شهرســتان ســاوجبالغ اهــدا شــد.
 در مراســمی با حضور فرمانــدار و مدیر 
صنــدوق اســتان البرز ضمــن تجلیل از 
هفــت بازنشســته این صنــدوق احکام 
 بازنشستگی این مستمری بگیران اعطا شد.
در این مراسم، فرماندار شهرستان ساوجبالغ 
با اشــاره به اهتمام ویــژه دولت در تحت 
پوشــش قرار گرفتن افراد در بیمه، گفت: 
بیمه به عنوان یک ابزار پیشگیری کننده از 

اتفاقات و حوادث احتمالی برای جلوگیری 
از خسارتها است و باید در راستای توسعه 
 این بخش در روســتاها کوشــا باشــیم.
مهــرور ادامــه داد: بــا اقداماتــی که در 
اموربیمــه وجود دارد، شــاهد پوشــش 
بیمــه ای و برخــورداری تعداد زیــادی از 
خانوارهای روستایی، عشــایر و کشاورزان 
 شهرســتان از خدمات بیمه ای هســتیم.
درپایان این مراسم احکام مستمری بگیران 
صندوق بیمه اجتماعی به بازنشستگان این 

صندوق بیمه اهدا شد.

حضور مهندس یگانه در سامانه سامد و پاسخگویی
به درخواست شهروندان

آمار متوفیان سال گذشته در کرج

با حضور فرماندار استان البرز
 احکام بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی در ساوجبالغ اهدا شد

اخبار

دعوت به حضور 
آگاهانه در انتخابات

پســماند  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری کرج با انتشــار پیامی مــردم را برای 
 شــرکت پرشــور در انتخابــات دعــوت کــرد.

مسیبی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کرج با انتشــار پیامــی گفت:28 خــرداد ماه روز 
تجلی همدلی و همزبانی و حضور گســترده ملت 
شــریف ایران و روز خلق حماســه ای دیگر است 
که همانند ادوار گذشــته عرصه انتخابــات را به 
عنوان نماد مقبولیت نظام به منصه ظهور بگذاریم 
و نشــان دهیم که در همه حال انقالب شکوهمند 
 اسالمی را از گزند دشــمنان حفظ خواهیم کرد.

 دو انتخابات مهم در ایران، 28 خرداد ماه امســال 
تالقی یافته اند تا صحنه ای دیگر از عزم راسخ مردم 
این سرزمین مقدس و پایگاه شهیدان و ایثارگران و 
دوستداران اهل بیت علیهم السالم، برای مشارکت 

در سرنوشت خود، به نمایش گذاشته شود.

انتخابات فرصتی برای 
حراست از مردم ساالری 

دینی است

مدیــر منطقــه 8 شــهرداری کــرج گفت: 
موسم انتخابات در کشــور بار دیگر فرصتی 
از  اراده ملــی و حراســت  بــرای تجلــی 
 مردم ســاالری دینی را فراهم آورده اســت.

مهــدی لطفی اظهــار کرد: همــه آن ها که 
ســربلندی ایران و تحقق آرمان های انقالب 
را می خواهنــد، وظیفه دارند که نگهبان حق 
انتخاب آزادانه و آگاهانه شهروندان باشند و با 
کمک به مشارکت گسترده مردم در انتخابات 
اقتدار منتخب ملت را در اعمــال آراء و اراده  
 شهروندان برای حل مسائل کشور تقویت کنند.

وی در ادامه گفت: الزمه مشارکت حداکثری 
در انتخابات که رهبر معظم انقالب اســالمی 
به عنــوان اولویــت نخســت  در انتخابــات 
پیشــرو مورد تأکیــد قراردادنــد، اطمینان 
مردم بــه رعایــت کامل و بــدون تبعیض 
قانــون و امید بــه نقش اثرگذار مشــارکت 
 شــهروندان در تعیین آینده کشــور اســت.
مدیر منطقه 8 شهرداری کرج  در پایان اضافه 
کرد: این جانب به عنوان یک شــهروند وظیفه 
خود دانستم ضمن اطالع رسانی از همه فعاالن 
اجتماعی و سیاسی و شخصیت ها و نهادهای 
اثرگذار و هم وطنان عزیــزم دعوت کنم تا با 
حضور پای صندوق های رأی اقتدار جمهوری 

اسالمی ایران را به رخ جهانیان بکشند.

پاســدار پاشــایی فرمانده ســپاه ناحیه 
شهرســتان اشــتهارد به همراه امام جمعه، 
فرماندار این شهرستان و مسئولین محلی از 
خانواده شهیدان خلج و صدری و همچنین 
جانباز مدافع حرم تیپ فاطمیــون دیدار و 
گفت و گو کردند.  پاســدار پاشایی فرمانده 
ســپاه ناحیه شهرستان اشــتهارد به همراه 

امام جمعــه، فرمانــدار این شهرســتان و 
مســئولین محلی از خانواده شهیدان خلج 
و صــدری و همچنین جانبــاز مدافع حرم 
 تیــپ فاطمیون دیدار و گفــت و گو کردند.
در این دیدار امام جمعه شهرستان اشتهارد گفت: 
خانواده شهداء، آزادگان، جانبازان و ایثارگران 
 بزرگتریــن یادگاران دفاع مقدس هســتند.

وی افزود: مســئولین باید در جهــت و راه 
آرمان هــای شــهداء گام بردارنــد و نباید 
 اجــازه داد خــون شــهداء پایمال شــود.
الزم به ذکر اســت، در پایان دیدارها با اهداء 
لوح سپاس و اهدایایی از خانواده های معظم 
شــهیدان خلج و صدری و جانبازان سرافراز 

تجلیل و قدردانی شد.

بغدادی شــهردار مشــکین دشت به 
همــراه برخــی از معاونیــن و مدیران 
شــهرداری صبــح روز پنجشــنبه 13 
خرداد 1400 از ســطح شــهر ، پروژه 
عمرانی و منطقه کارگاهی داشــلیجه 
بازدید و از نزدیــک در جریان پروژه ها 
 و پیشــرفت فیزیکی آنها قرار گرفتند.
بغدادی در حاشــیه ایــن بازدید ضمن 
قدردانــی از زحمات و تــالش های بی 
وقفه تمامی همکاران مجموعه شهرداری، 
دستورات الزم به حوزه فنی و عمرانی ، 
معاونت خدمات شهری و سیما منظر و 
فضای سبز شهرداری با تمامی امکانات 
مجموعه در راســتای تســریع در روند 

پیشرفت پروژه ها و مسائل و مشکالت 
شــهری صادر کرد و افــزود: با توکل به 
خدا ، مدیریت شــهری با تمــام توان 

فعالیت های عمرانــی و خدماتی را در 
سطح شهر دنبال خواهد کرد و همواره 
به پیشــرفت پروژه هــا در همه نقاط 

می اندیشــد و مصمم است که فضای 
 بهتری را برای شــهروندان ایجاد کند.
 وی افــزود : مهمترین اولویت مدیریت 
شــهری  جلــب رضایت شــهروندان 
اســت و ایــن امــر مهم بــا تکمیل و 
بهــره بــرداری مطلوب از طــرح های 
 عمرانی و اجرایی میســر خواهد شــد .

در این بازدید از پروژه های سوله ورزشی 
شــهرک بعثت ،  پروژه خیابان اتحاد ، 
پروژه جاده سالمت ، پروژه بازسازی پارک 
بعثت، خیابان شــهید قهرمانی، پارک 
مطهری، بلوار شــهید جالل لو، منطقه 
کارگاهی داشلیجه، و... مورد بازدید قرار 

گرفتند.

فرمانده سپاه ناحیه اشتهارد از خانواده شهداء و جانبازان دیدار کرد

بازدید سرزده شهردار مشکین دشت از سطح شهر و روند پیشرفت پروژه های عمرانی  
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